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 פובוס, פוביה ומה שביניהם                                                               

 

לפנה"ס, כשהם מועברים  1000-2000נוצרו והתפתחו בקרב שבטי יוון העתיקה במהלך השנים  םהעם חלוף הזמן למיתוסים.  פכוהמיתולוגיה היוונית היא אוסף של אגדות שה

גדול המשוררים של יוון העתיקה, שחי השבטים. כתיבתם התחילה עם הומרוס שרו וניגנו אותם לכבוד אלים שנודעו כמגני ש ,דיםוומספרי סיפורים וזמרים נמאוזן לאוזן על ידי 

ת ואת דמויותיהן כדמיוניים לחלוטין. החשיבו את סיפורי המיתולוגיה היווני 19ו  18-מדור לדור. רוב ההיסטוריונים שחיו במאה ה הם הועברו הלאה, ו*במאה השמינית לפנה"ס

, העלו את האפשרות שסיפורי המיתולוגיה היוונית, בחלקם לפחות, מבוססים על 20ותחילת המאה ה  19סוף המאה ה מות שבוצעו ארכיאולוגי תגליות למרבה ההפתעה  ךא

 מציאות. 

 להלן כמה ממאפייני המיתוסים של המיתולוגיה היוונית: 

  מד מיוחד, שונה מן המציאות המוכרת לנו.הם מתרחשים במי -

 הדרת כבוד.יש בהם נימה של הילה ו -            

 .יש בהם מסר, המכוון כיצד לנהוג - 

 הם נוטים להשפיע על תפיסת העולם של קוראיהם וליצור תודעה.   -

. בין הדמויות והמושגים שהפסיכיאטריה "אימצה" מהמיתולוגיה היוונית חריםאף בתחומים אתכונותיהם אלה הן אשר זימנו כנראה את השימוש בהם בפסיכיאטריה ואולי 

שהרגה יחד עם אחיה את  Electraנימפה שקולה נאסר עליה, אלקטרה  Echo -, שהרג )אומנם בשוגג( את אביו ונשא לאישה את אימו, אכו Oedipusמוכרים בעיקר אדיפוס 

שינה,  חלומות והאל ה - Hypnos האנשת ואלת ההנעה, היפנוס  - Hedoneאלת הנעורים, הדונה  -Hebe הבה קה המינית, אל האהבה והתשו – Erosארוס אימה ואת מאהבה, 

אל Pan - פאן שהתאהב בבבואתו ומת כשהוא מאוהב בעצמו,  Narkisos,הבוגד הרגה את שני בניהם, נרקיסוס  כדי לנקום בבן זוגהבתו של המלך אייטס, ש - Medeaמדיאה 

אל התשוקה והפוריות,  - Priapisאל האהבה, פריאפיס  -אהובתו ובת זוגו של ארוס  – Psycheהפסל שהתאהב בפסלו, פסיכה  Pygmalion -פיגמליון ים, הפרא והעדרים, הרוא

 . האל הפחד והבעת - Phobosפובוס   ובן, וכמSatyr  סטיר על שם היצור דמוי האל  – מושג המתכוון לתשוקה מינית בלתי נשלטת אצל גברים Satyriasis,סטיריאזיס 

 

 פובוס

שמו אצל . **אלת האהבה - Aphroditeואפרודיטה   ,אל המלחמה -Aresשמו של אל הפחד והבעתה במיתולוגיה היוונית, בנם של ארס  פובוס הוא

בצאתו לקרב  נלוו לאביהם תמיד, והאימהור אל הטר שהיה אחיו דימוסו פובוס***. Pavorפאבור או Timorus  טמורוס Timor,טימור  הרומאים הוא

הוא ת ואבהילה. על פי אחת הגרסומ הרתיעתואר כדמות ממ פובוס .םלנצחו להעלות את סיכוייבכך ו ואויביע פחד ואימה בלב וולמלחמה. תפקידם היה לזר

 .אריה שלכו היה מסוימים ראשמקורות על פי . הנקרה בדרכואיימה על כל  ואילו שורת השיניים הלבנה שגדשה את פיו,. זהרו באשנהג להביט לאחור ועיניו 

חיילי  כוהניו להקריב עבורו קורבנות אדם. נהגו ספרטה,עיר נים מיוחדים, שמרכזם היה בבפולחש ופרמס. אריהלכולו דמה הוא , יםאחר מקורותעל פי אך 

נהגו להישבע בשמו של הם בעת ששחטו שור על מגן ארד, ל כוח הלוחמים. ולערכו הגבוה ש עילאיתספרטה העריצו אותו מפני שהיווה עבורם סמל למשמעת 

  שאו מגנים עם פרצופו של פובוס. נ ,אגממנוןשל מלחמת טרויה, ול גהגיבור האלוהי הרקולס והלוחם הדשגם  ופרמספובוס. 
 הטקסטיםתופעת הפוביה מוכרת מזה אלפי שנים. ד. "פובוס" שפירושה פחובאותה המידה מהמילה היוונית  ,פובוסהאל מושאל משמו של פוביה  נחהמו

סבל מפחד ש Nicanor,מקרהו של איש בשם ניקנור  תואר בהם. בין היתר )המאה הרביעית לפנה"ס(משויכים להיפוקרטס זה הראשונים שעסקו בנושא 

לשאת את  לא יכל בשום אופן בעטיוש ,לפחד גדוללו צליליו גרמו צא מביתו כדי לשתות ולבלות במקום בו ניגנו בחליל, וי כשהיהחליל. נגינת הפני אימים מ

ראשון ה היההיפוקרטס למרות ש .(1).נטולת פחדזו של ניקנור  יתויחוובאור היום הייתה ש עודב ,רק בלילות אצלו התעוררהקולו. משום מה, התופעה 

 Aulus Cornelius –אאולוס קורנליוס צלסוס זאת כאשר  מוכר רק מהמאה הראשונה לספירה. אשר במושג "פוביה" עסק בנושא, הוא לא השתמשש

Celsus (25  50 –לפנה"ס  )העניק להפרעתו של דם שלקה בפחד הוא . , השתמש בהאהועסק ברפמקורות מסוימים אנציקלופדיסט נודע, שעל פי  -לספירה

  ."hydrophobia"את השם  Rabies) –ממים )שנגרם לו על ידי כלבת 

סכנה "פחד מפני כ נתכוומתבכתב עת קולומביאני כאותה כאשר סופר )ששמו לא ידוע( הגדיר  , 1786-רק בלראשונה מילה "פוביה" אירע ב השימוש המודרני

הוא החל לזכות , אך את דרכו לספרות מיידלא מצא  "פוביה" נח". עד כמה שידוע, המומצופה באופן ריאליהלפחד  יחסיתמופרז ש, יםאו זדון דמיוני

 . (1)19-ב בשנים הראשונות של המאה הלשימוש ר

היום. כידוע לנו  אותהים מכנכפי שהיינו  "equinophobia"סבל מפוביה מסוסים, ש, 5ילד בן  ,של הנס הקטן המקרהפרסם זיגמונד פרויד את  1909-ב

בלתי קונפליקטים התנגשות או ממ צרותנוכ אחרות,הנפשיות ההפרעות את רבות מן ה, לא פחות מאשר הגישה הפסיכואנליטית החשיבה את הפוביות

הפוביות כקבוצת אבחנות לראשונה נרשמו של המאה שעברה המאוחרות  הארבעים תועד שבשנזמן לא מעט  חלף. ןמה פחדיםהלבין בין משאלות  מודעים

 . International Classification of Diseases – ICD -נפרדת ב

ה"כוכב הראשי" המעורב  פעילות המוחיתה תמבחינאו בנוסף לתורה הפסיכואנליטית.  הפוביות מעבר נתבלהמתוחכמות החוקרים לדרכים בימינו זכו 

 . , מעורבים אף הם בכך מקושרים אליהשאזורי מוח אחרים  אולם (3,4) אמיגדלההפחד בכלל, מצבי , כמו באיה תהפובי החוויהביצירת 

אין נושא, חפץ או מצב, שאינו "מסוגל" כמעט ש נוטות הנשים ללקות בהן יותר מהגברים. אופן כלליב .הפרעות הנפשיותשביחות ביותר שכבין ההפוביות הן 

נחש,  ת. היא עלולה להתפתח לגבי צעצוע בצור, אינה נדירה כללOphidiophobiaאו   Snakophobia בשמותהידועה  ,הפוביה מנחשים להביא לידי פוביה.

כאשר הייתה נשואה  27לטיפול בהיותה בת לראשונה , פנתה פוביהסוג זה של ממאז נעוריה "נחש". גברת שסבלה ציור או תמונה של נחש ואף לגבי המילה 

של  םספרינחש בשל ציור ב נתקלה. הטריגר לפנייתה היה הקושי והפחד שחוותה כאשר במקרה, באופן בלתי צפוי ולרוע מזלה, 3 ו 5ים בגילאים בנואם לשני 

, התקשתה CBT אמצעות, אשר התבצע בבה טיפולמהלך המדי פעם בתוקף תפקידה כאם. ב כנסהנ ןאליהצעצועים הת יובחנוחש צעצוע בדמות נבילדיה או 

; כתובה התואו לראות א התוא את המילה "נחש", לבטא לשמועלא הייתה מסוגלת  אף ,אין די בכךואם  ;כצפוי לראות תמונות או חפצים המזכירים נחש

הצליחה לכתוב בעצמה את המילה "נחש" בו יום בבוצע הטיפול כאשר המילה "נחש" שונתה ובוטאה בניאולוגיזם של "שחן".  מספר פגישות במשך ,לכן

 "לדקה או שתיים"לקראת סיום טיפולה, תכננה לבקר בגן החיות, שם תנסה להתקרב התקיימה ש 16-בפגישה ה קיבלה, איך לא? מחיות כפיים.ולהביט בה, 

 

 אה התשיעית לפנה"ס.יש הטוענים שבמ *

 .נוסוומארס  - ואפרודיטה אצל הרומאים ארסשמם של ** 

 להתפוצץ, לרעוד מפחד – paveo  מהמילה Pavorפוחד;   – timore*** בלטינית   

 

 תומך.האל כלוב הנחשים; הביקור אכן התקיים כאשר היא מלווה בבעלה המסור ו
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לא פחות  ותכמה סוגי פוביה משונ אזכירש כךבסיים א, ביותר ל הפחד והבעתה, היה גם יצור משונהמלבד היותו אאשר , וסבמאחר שכתבה זו מוקדשת לפו

 ממנו:

אופוביה,  –אראכיבוטירופוביה, מלשמוע חדשות טובות  – ךפילוסופוביה, מחמאת בוטנים הנדבקת לחי –אליומפוביה, מהגות )פילוסופיה(  –פוביה משום 

של כל  השיאים פובופוביה הנשמעת, יש להכיר בכך, כשיא –מפוביות פאפירופוביה, ו –ונוסוטראפוביה, מנייר  –פות אוקטופוביה, מנשים י – 8מהמספר 

  הפוביות. 
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